
Nyerd el az Úr jóindulatát! 
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Ige: 2Móz 33 
2Móz 33,14-16 14Az ÚR így felelt: Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? 15Mózes 
erre mondta neki: Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennün-
ket! 16Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jóindulatodat, ha nem 
abból, hogy velünk jössz? Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől 
a föld színén. 
Mt 28,20b …íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 

 
1. Kedves Testvérek! Az előbb felolvasott történet Mózes 2. könyvének 33. fejezetéből a ked-

venc bibliai történetek közé tartozik. Hogy miért? Erről szeretnék ma előttetek bizonyságot 
tenni. 

Természetesen, mint mindennek, ennek a történetnek is van előzménye, amit fontos figye-
lembe venni. Nem szabad csak úgy önmagában szemlélni, mert akkor az a levegőben lóg. Az 
előző fejezetben olvashatunk arról, hogy a népnek végleg elfogyott a türelme, amikor Mózes 
sokáig fent volt a Hóreb hegyen. Türelmetlenségében a nép azt követelte Mózes testvérétől, 
Árontól, hogy tegye láthatóvá számukra Istent. Vagyis készítsen egy borjú, vagy bikaszobrot 
aranyból, ami jelképezni fogja azt az Istent, Aki kihozta őket Egyiptomból. 

Ez a követelés egyrészt rendkívül emberi, földhöz ragadt megnyilvánulás. Másrészt pedig 
rávilágít arra, hogy a nép mennyire hozzászokott Egyiptomban ahhoz, hogy lássa az isteneket 
szobrok vagy képek formájában. Ehhez voltak hozzászokva 430 éven keresztül. Azonban, ami-
kor az őket kiválasztó Isten megjelent az életükben és kiszabadította őket Egyiptomból, akkor 
ezt a Szabadító Istent egyszer sem látták. Még vezetőjük, Mózes sem látta Őt. 

Mózes is csak az erejét és hatalmát látta Istennek az égő csipkebokorban, majd később a 
csodákat és jeleket is látta. 

Az előzményekhez az is hozzátartozik, hogy az aranyborjú készítésnek nagyon súlyos kö-
vetkezményei lettek a nép életében. Az eddig őket segítő Isten, most velük szemben mutatta 
meg a haragját, a hatalmát és erejét. Fellángolt az Úr haragja – ezt a képet olvassuk. És tudjuk, 
ha a tűz fellángol, akkor annak pusztító ereje van. 

Ilyen pusztító erővel lángolt fel az Úr haragja a bálványimádó néppel szemben. Először íté-
letet hirdet a nép felett, amit Mózes hallott. Majd Mózes könyörög az Úr előtt a népért, de szív-
ében mégis keserű haraggal megy le a hegyről a néphez. A haragját mutatja az is, hogy összetöri 
a kőtáblákat, amelyeket Isten rábízott. Utána ő az, aki az ítéletet végrehajtja: összezúzza az 
aranyborjút. 

Áron megpróbál mentegetőzni Mózes előtt: a nép ideadta nekem az aranyaikat, „én meg 
tűzbe dobtam az aranyat, és ez a borjú lett belőle.” Úgy tesz Áron, mintha semmiről sem tehetne, 
csak úgy egészen véletlenül jött volna létre az aranyborjú. „Ez a borjú lett belőle” – mintha neki 
igazából semmi köze nem lett volna hozzá. 

Mózes ezután még inkább Isten büntető harcosa lesz a lévitákkal együtt, és megölnek mint-
egy 3000 embert. A bálványimádás következménye az emberek pusztulása. 

Végül arról olvasunk a fejezet utolsó néhány mondatában, hogy Mózes ismét könyörög a 
népért. Imádkozik azért, hogy Isten bocsásson meg nekik. Érdemes kihangsúlyozni azt, hogy 
Mózes mennyire önfeláldozó módon könyörög Istenhez. Ezt mondja: „Mégis, bocsásd meg 
vétküket! Mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál!” (32,32) A nép helyett 
kész ő bűnhődni. 

Isten azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a bűnös népet megbünteti, a bűnt pedig a bűnösö-
kön kéri számon. Mózes tehát nem lehet helyettes áldozat. Mózes bár nem követte el a bálvány-
imádás bűnét, de mégsem elég jó ahhoz, hogy helyettes áldozat lehessen, hogy ő bűnhődjön a 
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nép helyett. Az Újszövetségben, Jézus Krisztus azonban nemcsak elég jó, hanem tökéletesen jó, 
bűntelen, ezért az Ő helyettes áldozatát elfogadta az Atya Isten. Ezért aki hisz az Úr Jézus Krisz-
tusban, mint Megváltóban, annak Isten bűnbocsánatot és örökéletet ad. 

 
2. Ezen a ponton érkezünk el a mai fejezethez a 33. részhez. 
Szeretem ezt a részt először is azért, mert a bűnös nép életében felismerem saját életemet. 

Az Istennel szemben lázadó nép bűnét párhuzamba lehet állítani a mi életünkkel, sokszor bál-
ványimádó, az Úrral szemben lázadó, engedetlen életünkkel. Igen, ilyenek vagyunk mi mind-
nyájan: feszegetjük a határokat, hogy meddig mehetünk el anélkül, hogy Isten megbüntetne 
bennünket.  

Isten levonja a következtetést ebből a lázadásból, és egy köztes megoldást vázol fel Mózes-
nek: nem semmisíti meg a népet, nehogy a pogányok gúnyolódjanak majd rajtuk. Ugyanakkor 
személyesen nem akar tovább velük menni. Egy angyalt akar küldeni, hogy vezesse Izraelt. 

Ez az egész szituáció szintén nagyon jellemzi azt, hogy milyenek vagyunk: nem elégszünk 
meg azzal, hogy Isten felhatalmazott követe, angyala vezessen minket. Nekünk az kell, hogy az 
Úr személyesen legyen velünk.  

Isten pedig elfogadja azt, hogy ilyenek vagyunk. Hadd hangsúlyozzam még egyszer: az 
Úr elfogadja azt, hogy nekünk szükségünk van az Ő személyes jelenlétére, és hajlandó velünk 
jönni és velünk lenni. Egykor felhőben és tűzoszlopban vezette népét, Izraelt, most pedig 
az Ő Szentlelke vezet bennünket. 

Mózes ebben is képviseli a népet: A nép, amikor meghallotta, hogy Isten mennyire kemé-
nyen és ítéletesen beszélt Mózessel, akkor elkeseredtek és gyászolni kezdtek. Vagyis a bűnbá-
nat legőszintébb és legalázatosabb módját cselekedték.  

Mózes pedig folyamatosan könyörög és alkudozik azért, hogy ez az egész helyzet megoldód-
jon. Nem elégszik meg azzal, hogy egy angyal helyettesíti az Urat, hanem fontos neki, hogy 
maga az Úr legyen és menjen velük.  

Ez a párbeszéd zajlik közöttük: „14Az ÚR így felelt: Megnyugtat téged, ha az orcám megy ve-
letek? 15Mózes erre mondta neki: Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennün-
ket! 16Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jóindulatodat, ha nem abból, hogy 
velünk jössz? Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén.” 

Testvérek! Nagyon fontos látnunk azt, hogy az Úr Isten milyen kegyelmes még a vele szem-
ben lázadó néppel is! Mózes meg tudja győzni az Urat, hogy ne hagyja el, ne hagyja magára a 
választott népét, hanem legyen velük, menjen velük és maradjon velük. 

Itt szeretnék utalni az Újszövetségre, a Máté ev. legeslegvégére, amikor Jézus, hogy menny-
bemenetele előtt ezzel bátorítja őket: „íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”. 
Vagyis történjen ezután bármi, ha nem is láttok engem, ha engedetlenek lesztek is az Atya Isten 
iránt, én akkor is veletek vagyok minden napon, mert jól tudom, mennyire nélkülözhetetlenül 
fontos az számotokra, hogy veletek legyek. 

 
3. Testvérek! Szeretem ezt a fejezetet Mózes 2. könyvéből, mert az válik számomra a leg-

hangsúlyosabbá, hogy az Úr engem akkor is kegyelmesen elfogad, ha vétkezek ellene. Sőt, talán 
jobb azt mondani, hogy annak ellenére is elfogad engem, hogy vétkezek ellene. 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem veszi észre a bűneimet, és azt sem jelenti, hogy 
én olyan kiváltságos lennék, hogy nekem bizonyos dolgokat megenged, amiket másoknak nem, 
hanem ez az Ő irgalmáról árul el sokat számunkra: „nagy az Ő irgalma” (2Sám 24,14, stb.) 

Ezzel magyarázza az Úr Mózesnek, hogy megváltoztatta ítéletes szándékát: „mert elnyerted 
jóindulatomat, és név szerint ismerlek téged”. (33,17) 

Testvérek! Lelkészi munkám során, amikor különböző ügyeket intézek, akkor nagyon sok-
szor tapasztaltam már azt, hogy egy-egy nehezebb ügymenetben mennyire fontos az, hogy az 
ügyintéző hogyan áll a dolgokhoz: segítőkész vagy pedig mindenben akadékoskodik. Ez egyál-
talán nem mindegy. Érezhetően könnyebben és gyorsabban lehet egy-egy ügyet végig vinni, ha 
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segítőkészek a partnerek és az ügyintézők. Ha sikerül elnyerni a jóindulatukat, akkor szinte ma-
gától mennek tovább a dolgok, gördülékenyen halad az ügymenet. 

Ha a hétköznapi ügyintézésben ennyire fontos, hogy jóindulatot tapasztalunk, akkor meny-
nyivel értékesebb és nagyszerűbb dolog elnyerni a Mindenható Úristen jóindulatát!  

Mózes pontosan rátapint a lényegre: Akkor ott a Hóreb hegynél Izrael népének a sorsa attól 
függött, hogy elnyerik-e az Úr jóindulatát. Annak idején József elnyerte először Potifár jóindu-
latát, amikor rabszolgaként a házába került. Majd hamis rágalmak miatt egy pillanat alatt el is 
vesztette azt. Így került börtönbe. Ott hamarosan a börtönparancsnok jóindulatát nyerte el Jó-
zsef, aki Józsefet a többi elítélt fölé emelte rangban. Végül József megfejtette a fáraó álmait, ezért 
elnyerte az ország uralkodójának a jóindulatát. Így kerülhetett magas méltóságba, és így kerül-
hetett a családja Egyiptom legjobb tartományába, Gósen földjére. 

Később azonban a néppé növekedett Izrael elvesztette a fáraók jóindulatát, akik rabszolga-
sorba kényszerítették őket. Négy évszázad kellett ahhoz, hogy létszámban megerősödjenek, és 
elérkezzen az idő, hogy kiszabaduljanak Egyiptomból.  

Most már ott vannak szabadon a pusztában, a Hóreb vagy más néven Sinai hegy lábánál, és 
éppen elvesztették az Úr jóindulatát. Volt éppen elég keserves tapasztalatuk arra, hogy mit je-
lent az, amikor elveszítik a fáraó, vagy a rabszolgafelügyelő jóindulatát. Mózes ezért könyörög, 
hogy ne veszítsék el, sőt, ha lehet, akkor újra elnyerhessék az Úr jóindulatát. 

És még valami nagyon fontosat felismert Mózes: az különbözteti meg őket bárki mástól, 
hogy az Úr velük van, és kíséri őket, mert elnyerték a jóindulatát.  

 
Testvérek! Szeretem ezt a fejezetet, mert rámutat a lényegre, hogy a hívő ember mitől más, 

mint a többi ember.  
Nem azért vagyunk mi mások, mert jobbak lennénk. Hiszen mi is követünk el hibákat és 

vétkeket. Sőt, egy hívő embert is fenyeget annak a veszélye, hogy bűnt követ el. És ott lehet az 
életünkben számtalan kísértés is, melyeknek csak több-kevesebb sikerrel állunk ellent, olykor 
pedig elbukunk. 

Ugyanúgy, mint bárki más lehetünk sikeresek az életben, lehetünk hívő emberként jómó-
dúak, vagy akár gazdagok is. De lehetünk hívő emberként szegények is, tele adóssággal és ku-
darccal az életünkben. Lehet jó és szép autónk, vagy lehet nagyon öreg és alig döcögő traga-
csunk. Ebben sem vagyunk mások, mint a körülöttünk élők. 

De – ahogy Izrael népét – engem is, és bennünket is az különböztet meg minden más néptől 
a föld színén, hogy elnyertük az Úr jóindulatát és Ő velünk jön az úton. Ez a keresztyén em-
ber életének a titka. Ez a krisztuskövető ember életének a nagy ereje: elnyerte az Úr jóindu-
latát és az Úr vele megy. A világ Teremtő Ura nem hagyott bennünket magunkra, hanem Szent-
lelke és Igéje által velünk van. 

 
4. A következő ok, ami miatt szeretem ezt a fejezetet, mert Mózes példát ad arra, hogy 

lehet és szabad nagy dolgokat kérni az Úrtól. Már az is nagyon nagy és fontos dolog volt, 
hogy azt kérte Istentől, hogy menjen velük tovább az úton, és ne hagyja őket magukra, és ne is 
csupán egy angyalt küldjön vezetésükre, de Mózes tovább megy a kérésekben. Azt kéri Istentől, 
hogy mutassa meg neki a dicsőségét. Mutassa meg számára azt, hogy milyen csodálatos és fen-
séges Úr az, Aki kiválasztotta őt és népét. 

Az Úr pedig kész ezt is megtenni azzal az egy kikötéssel, hogy nem láthatja meg az arcát, 
mert különben meg kellene halnia. 

Kedves Testvérek! A mi életünkben is vannak, lehetnek olyan helyzetek, amikor kérnünk 
kell azt, hogy az Úr mutassa meg számunkra dicsőségét, amikor nekünk erőt ad, megnyugtat és 
békességgel tölt el az, ha láthatjuk az Úr fenségét, hatalmát és dicsőségét. 

Mi önmagunkat sokszor kicsinek és erőtlennek érezzük pl. egy betegséggel szemben, vagy 
egy kísértéssel szemben, egy szenvedéllyel szemben. De olyankor is kicsinek és erőtlennek 
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érezhetjük magunkat, amikor valamit meg kellene oldani, el kellene intézni, de egyszerűen kép-
telenek vagyunk áthatolni a bürokrácián. Vagy az anyagiak szűkössége miatt érezzük magunkat 
kicsinek és erőtlennek. 

Ilyenkor különösen is fontos az, hogy kérjük az Urat, ahogy Mózes kérte: „Mutasd meg ne-
kem dicsőségedet!” (33,18)  

Ezt a történetet azért is nagyon szeretem, mert az Úr nem mondja azt Mózesnek, hogy „Ide-
figyelj te Mózes! Nem gondolod azt, hogy túl sokat kérsz tőlem? Tudd már, hogy hány kilóval 
születtél!” 

Nem hallunk Tőle ilyen kioktató mondatokat. Hanem megteszi, amit kér tőle Mózes, de úgy, 
hogy közben vigyáz rá: ezért nem láthatja meg Mózes az Úr arcát. 

Ugyanakkor mi, akik már az Újszövetségben élünk, Jézus Krisztus arcát nézve megláthatjuk 
és felismerhetjük az Atya Isten kegyelmes arcát. Hiszen ez van megírva a Kol 1, 15-ben „Ő 
(vagyis Krisztus) a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt”. Te-
hát, ha ismerjük Krisztus kegyelmes arcát, akkor ismerhetjük az Atyáét is. 

 
5. Testvérek! Szeretném azzal befejezni igehirdetésemet, hogy bátorítalak benneteket, hogy 

nyerjétek el az Úr jóindulatát! Nyerjétek el az Ő kegyelmét! És kérjetek bátran, hogy mu-
tassa meg nektek is az Ő dicsőségét! 

Hogyan lehet elnyerni az Úr jóindulatát? 
Egyszerűen úgy, hogy kitartóan és bátran imádkoztok és könyörögtök Istenhez, ahogy Pál 

írja a Fil 4,6-ban: Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben minden-
kor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.  

És ha elnyertük az Úr jóindulatát, akkor Ő velünk jön és elkísér bennünket utunkon. Vannak 
és lesznek nehézségek és küzdelmek utunk során, de az Úr velünk van. „Ha pedig Isten velünk, 
ki lehet ellenünk!” (Róma 8,31) Ámen. 

 
Áldás: Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy... Bizony, nem hagylak 

el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. (1Móz 28,15) 


